ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU
TATRANSKÁ LOMNICA

Výročná správa za rok 2014

I.
IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Rezort/zriaďovateľ:
Forma hospodárenia:
Riaditeľ:
Členovia vedenia:
Ing. Maroš Petrík
Ing. Pavol Fabián
Ing. Peter Gaži
Hlavné činnosti:

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU
TATRANSKÁ LOMNICA (ďalej len „ŠL TANAP“)
059 60 Tatranská Lomnica
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky (ďalej len „MPRV SR“ alebo „zriaďovateľ“)
príspevková organizácia
Ing. Peter Líška
– námestník riaditeľa pre úsek verejno-prospešných činnosti
– námestník riaditeľa pre úsek účelového lesného hospodárstva
– námestník riaditeľa pre úsek obchodno-ekonomický a personálny
Realizácia úloh vyplývajúcich z §§ 2-4 zák. NR SR č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

II.
POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
ŠL TANAP vykonávajú realizáciu úloh vyplývajúcich z §§ 2 - 4 zákona NR SR
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov na úseku
starostlivosti o lesné pozemky vo vlastníctve štátu a na prenajatých pozemkoch, starostlivosť
o drobné vodné toky a plesá (okrem vodohospodársky významných a vodárenských tokov),
starostlivosť o živočíšstvo, starostlivosť o ryby na území TANAP, PIENAP a v
ich
ochranných pásmach. Tieto činnosti sú zamerané na kontinuitu zverejnených lesných
koncepčných materiálov (Program starostlivosti o TANAP, PIENAP, PSL a pod.) a s využitím
získaných poznatkov doterajšieho vývoja.
Ďalej sú to úlohy starostlivosti o zverený genofond rastlín a živočíchov s
cieľom
zachovania biodiverzity, úlohy zamerané na zabezpečenie kultúrneho využívania tohto
územia návštevníkmi, ich výchovy, zaistenia ich bezpečnosti ako aj úlohy pri ochrane majetku
vo vlastníctve štátu.
Užívateľom výsledkov týchto činností popri zachovaní prírodného prostredia
národných parkov v primeranom stave sú predovšetkým návštevníci parku nielen pri jeho
spoznávaní, ale aj pri liečbe, rekreácii, športe, ďalej sú to príslušné obecné zriadenia, štátna
správa, výskumné ústavy, liečebné a kúpeľné zariadenia, športové zariadenia a zariadenia
cestovného ruchu.
Strednodobý výhľad organizácie
Hlavnou úlohou organizácie pre najbližších 15-20 rokov bude odstraňovanie
následkov vetrovej smršte zo dňa 19.11.2004. Táto rozvrátila lesné porasty na ploche 12 600
hektárov, pričom bolo vyvrátených alebo polámaných 2,5 milióna m 3 dreva, z čoho na území
spravovanom ŠL TANAP kalamita predstavovala 2,03 milióna m 3. Cieľom organizácie je
odstránenie následkov kalamity v súlade so zásadami hospodárenia v národnom parku a
následná revitalizácia postihnutých lesných porastov v zmysle projektu revitalizácie lesných
ekosystémov na území Vysokých Tatier postihnutom veternou kalamitou dňa 19.11.2004
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a Projektu ochrany lesa na území TANAP po vetrovej kalamite zo dňa 19.11.2004. Pozornosť
bude venovaná aj plneniu úloh vyplývajúcich zo schváleného Programu starostlivosti o
TANAP, PIENAP o jednotlivé zložky prírodného prostredia, v gescii Štátnych lesov TANAP
najmä:
o zabezpečenie starostlivosti o zverené lesné ekosystémy s cieľom ekologickej stability,
biologickej diverzity na základe výsledkov vlastného výskumu, prieskumu,
monitoringu zdravotného stavu, vykonanie nutných rekonštrukčných a výchovných
zásahov v súlade so schváleným PSL, včasné spracovanie kalamít, zabezpečenie úloh
ochrany genofondu, stabilizácie hornej hranice lesa a pásma kosodreviny v
zmysle
zákona o lesoch v znení neskorších a nadväzujúcich predpisov
o starostlivosť o drobné vodné toky, plesá najmä z potreby ich protipovodňovej ochrany,
zabezpečenie ich voľného prietoku, starostlivosti o zarybňovanie týchto vodných
tokov pôvodnými druhmi
o starostlivosť o zachovanie biologickej diverzity živočíchov existujúcich na území
v pôsobnosti organizácie so zameraním na starostlivosť o kamzičiu zver, svišťov a
génovú základňu pre zachovanie jeleňa lesného karpatského, riešenie problémov
domestifikácie najmä medveďa
o opatrenia zamerané na informovanie a výchovu domáceho obyvateľstva, návštevníkov
TANAP-u a PIENAP-u o úlohách a poslaní organizácie, ako aj úlohy súvisiace so
zameraním organizácie vykonávané cestou edičnej a propagačno-výchovnej činnosti
prostredníctvom múzea a expozície tatranskej prírody, informačných stredísk,
časopisu Tatry
o opatrenia smerujúce k prevencii bezpečnosti návštevníkov prostredníctvom Strediska
terénnej služby, ale aj práce na výkonoch prác celospoločenského významu
zabezpečujúce bezpečné a správne využívanie tohto územia vrátane usmernenia
návštevníkov (údržba, značenie, bezpečnosť turisticky značených chodníkov, lavičiek,
odpočívadiel a pod.).
Strednodobé ciele organizácie sú premietnuté do konkrétnych ročných plánov úloh
podľa jednotlivých činností a výkonov. Práce celospoločenského významu sú limitované
výškou príspevku zo štátneho rozpočtu poskytnutého organizácii a výškou prostriedkov
získaných zo spracovania následkov spomínanej kalamity.
III.
KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE
Na rok 2014 uzatvorilo MPRV SR so ŠL TANAP Kontrakt
č. 397/2013-710/MPRV
SR vrátane Dodatku č.1 a č.2, ktorého predmetom bolo plnenie úloh vychádzajúcich zo
zriaďovacej listiny č. 3610/187/1994-100 a jej dodatkov. Na zabezpečenie výkonov a činností
podľa uzatvoreného kontraktu medzi MPRV SR A ŠL TANAP na rok 2014 bol príspevok zo
štátneho rozpočtu poskytnutý vo výške 885 056,- EUR.
Z toho na :
1.
Práce celospoločenského významu
2.
Výskum a monitoring stavu lesa a prírody
3.
Ekologická výchova a propagácia
4.
Povodňové a zabezpečovacie práce na DVT
5.
FP súvisiace so zvýšením prác vo verejnom záujme

435 498.- EUR
256 500.- EUR
133 000.- EUR
17 824.- EUR
42 234.- EUR
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Odpočtovanie plnenia kontraktu k 31.12.2014 :
1. Práce celospoločenského významu
Skutočné úplné vlastné náklady (ÚVN) – 783 525.- EUR, z toho príspevok zo štátneho
rozpočtu (ŠR) – 413 606.- EUR
1.1. Údržba komunikácií v národných parkoch /turistické značkované chodníky/
Rozhodujúce práce:
o ŠL TANAP zabezpečujú údržbu a preznačovanie chodníkov v celkovej dĺžke
788,5 km
o bežná údržba v dĺžke 356,69 km
o opravy väčšieho rozsahu v dĺžke 92 m
o dláždením v dĺžke 169 m
o zhadzovanie snehu z mostov a premostení, odstraňovanie prekážok z turistických
chodníkov (odstraňovanie vývratov)
o zabezpečenie schodnosti turistického chodníka Červený Kláštor –Lesnica
v Prielome Dunajca poškodeného povodňami
o prerezávanie chodníkov – 52,86 km v pásme lesa, a 1,81 km v pásme kosodreviny
obnova 13ks premostení a oprava 5 ks premostení cez drobné vodné toky
o obnova zábradlia okolo chodníkov v dĺžke 244 m
o zimné značenie v dĺžke 20,50 km a letné v dĺžke 162,00 km
1.2. Ochrana a estetika prírody Tatier
Rozhodujúce práce:
o priebežné čistenie po návštevníkoch – najmä najzaťaženejšie lokality: Skalnaté
Pleso, okolie Hrebienka, vodopády Studeného potoka, Popradské pleso so
Symbolickým cintorínom, Roháčska dolina
o čistenie po vlastnej prevádzke – ochr. obvody Štrbské Pleso, Dolný Smokovec,
Tatranská Lomnica, Kežmarské Žľaby, Tatranská Javorina, Podspády, najmä
dočisťovanie okrajov porastov, výsadba odrastkov a úprava zelene okolo našich
zariadení
o ochranné služby – doplnenie v zaťažených oblastiach: Skalnaté pleso, okolie
rómskych osád, Studené doliny, oblasť Štrbského Plesa, oblasť Sliezskeho domu
(Velická dolina)
o pútače – bežná údržba 21 ks
o cestou inštitútu lesnej stráže sme riešili 1 761 prípadov priestupkov návštevníkov
o 36.ročník akcie Čisté hory – cca 1200 žiakov a dobrovoľníkov vyzbieralo 300 kg
odpadkov
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1.3. Ochrana vodného režimu
Rozhodujúce práce:
o ŠL TANAP má v správe 995,38 km drobných vodných tokov
o priebežné čistenie potokov od zbytkov po spracovaných vetrových kalamitách
a lavínach ako aj odstraňovanie ľadových bariér na drobných tokoch a zamedzeniu
vytekaniu vody z ich korýt
o úpravy brehovej zelene
o výstavba protipovodňových zariadení v celkovej dĺžke 66 m a údržba v dĺžke 35
m
o vyčistenie 2 protipovodňových nádrží
o vyčistenie korýt vodných tokov od naplavenín a nánosov v dľžke 11,36 km
o v rámci 21.ročníka akcie Čisté vody zo 4 vysokohorských plies bolo vyzbieraných
222 kg odpadkov
1.4. Ochrana živočíšstva
Rozhodujúce práce:
o zimná starostlivosť, najmä vo VPR Javorina
o priebežná starostlivosť o VPR TANAP, Pieniny a PR Roháče, vrátane prípravy
krmiva a údržby kŕmnych zariadení
o celoročná pozornosť kamzíkovi – spočítaných 1 389 kamzíkov, ochranné služby,
soľ, jarabina (hl. o. o. Podbanské, Š.Pleso, V. Hágy, T. Lomnica, Podspády, T.
Javorina) .
o zarybňovanie vodných tokov v správe ŠL TANAPu – spolu vypustených 65 000 ks
rybích násad na 10 lokalitách
1.5. Starostlivosť o šport, turistiku a táboriská
Rozhodujúce práce:
o prevádzka vysokohorského táboriska v Bielovodskej doline
o prevádzka autokempingu v Červenom Kláštore
o ochrana vegetácie pred lyžiarmi – oblasť Skalnatého plesa a Štrbského plesa
o údržba zariadení slúžiacich návštevníkom – na celom území TANAPu realizácia
69 nových zariadení, odpočívadiel a lavíc na oddych, údržba 26 ks starších
o spočítanie návštevnosti – 9. 8. 2014, zistili sme prítomnosť 24 117 návštevníkov
vo vysokohorskom prostredí
o obnova 11 ks smerníkov a oprava 280 ks smerníkov
o výroba 41 nových pútačov a oprava 280 pútačov, osadenie 31 ks nových pútačov
a vyrobenie 1 712 ks nových tabuliek na pútače
2. Výskum a monitoring stavu lesa a prírody
Skutočné ÚVN – 477 168.- EUR, z toho zo ŠR – 254 792.- EUR
2.1 Výskumné projekty a monitoring
1. Zonácia TANAPu
2. Kalamita-výskum a monitoring stavu ekosystémov na území postihnutého vetrovou
kalamitou
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3. Odozva prírodných ekosystémov na globálne a regionálne zmeny
3.1.
Kyslé zrážky
3.2.
Ozón
3.3.
Atmosférická depozícia a znečistenie ovzdušia
3.4.
Klimatické parametre
3.5.
Pôdkorny hmyz a invázne druhy
3.6.
Stav lesných porastov
3.7.
Zdravotný stav vybraných skupín živočíchov
4. Výskum a monitoring vzácnych druhov
4.1.
Monitoring vzácnych a ohrozených druhov rastlín
4.2.
Výskum kriticky ohrozenej populácie kamzíka vrchovského tatranského
4.3.
Výskum kriticky ohrozenej populácie svišťa vrchovského tatranského
4.4.
Monitoring vzácnych druhov drevín
2.2 Ostatné práce
o Budovanie informačného systému o prírodnom prostredí TANAPu
o zbierkotvorná a múzejná činnosť
o
administratívna činnosť
o preparátorske práce
o práce pre múzejnú expozíciu
o práce pre praktickú ochranu prírody
o príprava náučných chodníkov a máp
o činnosť Expozície Tatranskej prírody
o prevádzka knižnice
o edičná činnosť
o
výchovno-vzdelávacie aktivity
o publikačná činnosť
o vedecké podujatia , semináre, konferencie
o podklady pre štátne orgány a organizácie
o preklady
o ostatné odborné práce
3. Ekologická výchova a propagácia
Skutočné ÚVN – 248 761.- EUR, z toho zo ŠR – 156 600.- EUR
3.l. Edično-propagačná činnosť
Rozhodujúce práce a materiály:
o kalendár na rok 2015
o vydanie propagačných materiálov a letákov
o vydanie 6 čísiel dvojmesačníka Tatry, 1 číslo mimoriadného vydania 10.výročie
kalamity a 1 číslo spoločné s Tatrzanskym parkom narodowym v Zakopanom
o vstupy do relácií v televíziach a rozhlase
o tlačové správy v médiách (46 tlač.správ a 3 279 uverejnených príspevkov)
o relácia Halali
o organizácia novinárskych dní
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o spolupráca s časopisom GUEST
3.2. Ekologická výchova
Rozhodujúce práce:
o prevádzka Múzea TANAPu – bežná údržba, prevádzka, oprava vitrín, v roku 2014
bolo 33 042 platiacich návštevníkov
o prevádzka Expozície tatranskej prírody – 6 953 návštevníkov
o prevádzka sezónnych malých informačných centier – Červený Kláštor, Zverovka,
Symbolický cintorín
o prevádzka a úpravy stálych informačných centier – Tatranská Lomnica a Štrbské
Pleso
o lesná pedagogika - súbor aktivít so školami a verejnosťou - ekohry, prednášky,
powerpointové prezentácie, akcie na chatách so žiakmi základných škôl
o pracovné listy, plagát Tatranské spevavce, súťaže, prednášky, túry
o rozvinutie spolupráce so školami v regióne
o relácia „Halali“ – niekoľko kratších prezentácií o aktivitách ŠL TANAPu
o akcia Čisté hory – 36. ročník
o súťaž pre žiakov - 10. ročník súťaže Putovná sova a program Medveď –vládca lesa
a Spevavce Tatier
o 8..ročník akcie Lesnícke dni
o sprievodcovské služby Ekotouru
4. Povodňové a zabezpečovacie práce na vodných tokoch
Skutočné ÚVN – 17 824.- EUR, z toho zo ŠR – 17 824.- EUR
Prostriedky boli poskytnuté v nadväznosti na uznesenie vlády SR č.527/2014 na
odstraňovanie následkov povodní na území SR za 1.polrok 2014
5. Finančné prostriedky súvisiace so zvýšením prác vo verejnom záujme
Skutočné ÚVN – 42 234.- EUR, z toho zo ŠR – 42 234.- EUR
V nadväznosti na rozpočtové opatrenie Ministerstva financií SR č.38/2014.
6. Odstupné,odchodné a odvody zamestnancov
Skutočné ÚVN – 16 684.- EUR, z toho zo ŠR – 16 684.- EUR
Poskytnuté prostriedky boli poskytnuté a použité na refundáciu odstupného,odchodného
a prisluchajúcich odvodov vyplatených v roku 2013 ako aj na vyplatenie odstupného
odchodného a prisluchajúcich odvodov do 31.marca 2014.
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IV.
ČINNOSTI ŠL TANAP V ROKU 2014, ZDROJE A NÁKLADY.
Zdroje
Vlastné ( vytvorené realizáciou produkcie zhodnotenej pri starostlivosti o prírodné prostredie
a lesné ekosystémy ) :
8 320 396.-EUR
Cudzie :
príspevok od štátu
885 056.- EUR
----------------------------Zdroje spolu :
9 205 452.- EUR

Náklady
- na obnovu, pestovanie a ochranu lesných ekosystémov
- na zachovanie genofondu drevín
- na verejno-prospešné činnosti
- na starostlivosť o lúky
- na zhodnotenie produkcie
- na údržbu a opravu ciest a zvážnic
- na drevársku výrobu
- na údržbu a opravu budov a bytov
- na ostatné náklady
- na výrobnú réžiu
- na správnu réžiu
Náklady spolu :

1 180 991.- EUR
140 783.- EUR
893 451.- EUR
63 767.- EUR
779.- EUR
409 159.- EUR
2 180.- EUR
1 939 659- EUR
488 018- EUR
3 226 050.- EUR
857 864.- EUR
---------------------------9 202 701.- EUR

Podiel tržieb a nákladov v zmysle § 21 ods.2 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy predstavuje 101,69 %.
Z dôvodu rozsiahlej vetrovej kalamity Žofia z 15.5.2014 bol pôvodný plán
spracovania kalamity z 51 608 m3 navýšený na 206 766 m3. Z tohto dôvodu nebolo možné
a ani žiaduce dodržať zákonom stanovený pomer tržieb a výrobných nákladov nižší ako 50
%.. Snahou organizácie v roku 2014 bolo maximalizovať výnosy a vytvoriť čo najvyššiu
rezervu na pestovnú činnosť ako následku po vetrovej kalamite.
V.
ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Rozpočet pre rok 2014 bol schválený s plánovaným výsledkom vyrovnaného
hospodárenia. Pri jeho zostavovaní bolo prioritou zastavenie kalamitného premnoženia
podkôrnikov likvidáciou aktívnych chrobačiarov, predaj takto získaného dreva a
získané
prostriedky použiť na starostlivosť o majetok štátu. Urýchlené spracovanie a následný odvoz
napadnutého dreva fungovali súčasne ako najlepšia prevencia proti kalamitnému premnoženiu
podkôrneho hmyzu.
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Finančné hospodárenie v roku 2014 bolo nasledovné:
VÝNOSY spolu z činnosti príspevkovej organizácie
z toho
bežné transfery a dotácie
tržby zo zhodnotenia produkcie a služieb
tržby z prenájmu
čerpanie rezervy na pestovnú činnosť
tržby z predaja majetku štátu
ostatné tržby
NÁKLADY spolu na činnosť príspevkovej organizácie
z toho
spotrebované nákupy
služby
osobné náklady
odpisy
ostatné náklady

9 205 452.- EUR
901 740.- EUR
5 291 183.- EUR
554 087.- EUR
1 304 439.- EUR
907 749.- EUR
246 254.- EUR
9 202 701.- EUR
598 698.- EUR
1 420 508.- EUR
2 630 521.- EUR
1 035 213.- EUR
3 517 761.- EUR

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

2 751 - EUR

Štátnymi lesmi TANAP boli v roku 2014 zabezpečené hlavné činnosti
nasledovnom rozsahu :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

údržba a výstavba turistických chodníkov
ochrana a estetika prírody
ochrana vodného režimu
ochrana živočíšstva
starostlivosť o genofond rýb
starostlivosť o šport, turistiku a táboriská
výskumná činnosť
múzeum
ETP
edično - propagačná činnosť
ekologická výchova
obnova lesných ekosystémov
hygiena lesných porastov
ochrana mladých lesných porastov proti zveri a burine
oplocovanie mladých lesných porastov proti zveri
výchova mladých lesných porastov
ochrana lesných ekosystémov
ostatné pestovné práce v lesných ekosystémoch
semenárstvo lesných drevín
genofond lesných drevín, lesné škôlky
starostlivosť o lúčne spoločenstvá a krajinotvorné prvky
likvidácia kalamity celkom

v

69 930.- EUR
26 149.- EUR
65 409.- EUR
169 994.- EUR
52 871.- EUR
79 271.- EUR
165 195.- EUR
67 531.- EUR
49 622.- EUR
103 829.- EUR
43 367.- EUR
291 ha
182 ha
2 131 ha
2 ha
64 ha
305 254.- EUR
70 600.- EUR
15 562.- EUR
125 221.- EUR
63 768.- EUR
203 370 m3
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vietor
podkôrniky
imisie
huby
sneh
ostatná

192 656 m3
9 227 m3
0 m3
358 m3
0 m3
1 129 m3

VI.
PERSONÁLNE OTÁZKY
Organizačná štruktúra Štátnych lesov TANAPu je rozdelená do štyroch úsekov.
1.Úsek riaditeľa
Zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom sekretariátu, útvaru ochrany majetku štátu
a BOZP, PO , útvaru hlavného kontrolóra a právneho útvaru.
2.Úsek verejno-prospešných činností
Je riadený námestníkom riaditeľa a zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom odboru
výskumu – Výskumná stanica a Múzeum TANAPu, odboru prác celospoločenského významu
a odboru pozemkovej držby a reprivatizácie. Pod uvedený úsek patrí aj stredisko Rybné
hospodárstvo Východná a Stredisko terénnej služby.
3.Úsek obchodno-ekonomický a personálny
Je riadený námestníkom riaditeľa a zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom odboru
usmerňovania ekonomiky, účtovníctva a personálnych činností, odboru obchodu a odboru
informačných technológií.
4.Úsek účelového lesného hospodárstva
Je riadený námestníkom riaditeľa a svoju činnosť zabezpečuje prostredníctvom odboru
starostlivosti o lesy a odboru starostlivosti o stavby, hnuteľný majetok a vnútornej správy.
Námestníci riaditeľa prostredníctvom svojich odborov zabezpečujú výkony činností,
ktoré sú stanovené pre ŠL TANAP zriaďovacou listinou aj metodickým riadením územných
vykonávacích jednotiek, ktorými sú ochranné obvody Oravice, Habovka, Zverovka,
Podbánske, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy, Smokovce, Tatranské Matliare, Podspády, Javorina a
Červený Kláštor. Okrem ochranných obvodov patria do územných vykonávacích jednotiek aj
špecializované strediská a to Dopravno-oprávarenské stredisko, Stredisko genofondu drevín
Rakúske lúky, Stredisko genofondu rýb Východná, Stredisko terénnych služieb Dolný
Smokovec a Stredisko Expozície tatranskej prírody Tatranská Lomnica.
Stav pracovníkov :
Priemerný evidenčný počet zamestnancov ŠL TANAPu vo fyzických osobách za rok
2014 bol 162 zamestnancov. Z toho v kategórii THZ 118 a v kategórii R 44 pracovníkov.
V priebehu roka 2014 bol ukončený pracovný pomer so 14 zamestnancami.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so ZPS za rok 2014
bol 7 osôb.
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VII.
CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Štátne lesy TANAP sú štátnou príspevkovou organizáciou uzatvárajúcou kontrakt na
príslušný hospodársky rok s MPRV SR, v ktorom sú vymedzené a
štátom uhradené úlohy,
ktoré má organizácia plniť. Hlavnými úlohami v roku 2014 bolo plnenie úloh vo verejnoprospešných činnostiach, vyplývajúcich z
uzatvoreného kontraktu a jeho dodatkov so
zriaďovateľom. V starostlivosti o lesné ekosystémy bola prioritou ochrana pred škodami
spôsobujúcimi premnožením podkôrnika, ochrana lesa pred požiarmi a
povodňami
a pokračovanie v rekonštrukciách mladých lesných porastov poškodených vetrom a v obnove
porastov na kalamitných holinách.

VIII.
HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU
ŠL TANAP využívali v roku 2014 na svoju činnosť vlastné zdroje a zdroje
poskytnuté organizácii od štátu na základe uzavretého kontraktu, tak ako je to uvedené v časti
o rozpočte. Hlavná pozornosť bola venovaná spracovaniu vetrovej kalamity a
súčasne
spracovaniu podkôrnikovej kalamity, ktorá zákonite nastupuje po kalamite vetrovej. Číselné
údaje sú uvedené v kapitole V. Súčasne sa venovala pozornosť uvoľňovaniu kalamitných
plôch od zbytkov dreva, plneniu plánu revitalizácie lesných porastov poškodených kalamitou,
rekonštrukcii mladých lesných porastov poškodených víchricou ako aj prácam
celospoločenského významu ako našej hlavnej činnosti. V roku 2014 sa podarilo splniť úlohy
stanovené v kontrakte, projektoch starostlivosti o lesné ekosystémy a projektoch ostatných
činností v plnom potrebnom rozsahu.

IX.
HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Výsledky práce organizácie sa premietajú do kvality zložiek prírodného prostredia
TANAP a PIENAP ako rozhodujúcich zložiek celého životného prostredia národných parkov.
Hlavné skupiny užívateľov:
o rezort lesného hospodárstva
o rezort životného prostredia
o orgány štátnej správy ochrany prírody, lesného hospodárstva a poľovníctva
v Prešovskom a Žilinskom kraji
o samosprávne orgány miest a obcí ležiacich v
územnej pôsobnosti ŠL TANAPu
(v okresoch Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín)
o štátny vodohospodársky podnik príslušných povodí
o sieť klimatických liečební a ozdravovní
o jednotlivé subjekty v systéme cestovného ruchu
o domáce obyvateľstvo
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bežní návštevníci národných parkov (peší turisti, horolezci, športovci a pod.)
domáce a zahraničné vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie
ostatní vlastníci lesov (genofond lesných drevín, expertízy, poradenstvo)
drevospracujúci priemysel
Relatívny podiel jednotlivých užívateľov výsledkov organizácie nie je možné
objektívne vyjadriť vzhľadom na to, že verejno-prospešné činnosti využívajú všetci užívatelia
súčasne. Drevospracujúci priemysel využíva drevo a výrobky z
neho, ktoré sú získané
z nevyhnutných zásahov pri starostlivosti o lesné ekosystémy .
o
o
o
o

Tatranská Lomnica
7.apríl 2015

Ing. Peter Líška
riaditeľ ŠL TANAPu
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